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Spoštovane članice, spoštovani člani!  

 
Urednica Novičk SDUTSJ me je povabila k 
pisanju tokratnega uvodnika. Kaj mi pomeni 
delovanje v društvu? 
 
Ponosna sem na to, da društvo že več kot 20 
let izjemno uspešno povezuje vse, ki se 
ukvarjamo z jeziki stroke, ter da postaja vse 
bolj prepoznavno tako v Sloveniji kot tudi v 
tujini. Neprecenljivo je ustvarjalno in prijetno 

vzdušje v društvu, dragocena so prijateljstva, spletena ob sodelovanju članic in članov z vseh slovenskih 
univerz. Letos imamo kar nekaj novih članic, dobrodošle!  
 
Trenutno so v polnem teku priprave na 2. mednarodno znanstveno konferenco SDUTSJ, za katero smo prejeli 
več kot 130 povzetkov v petih jezikih. Obeta se še ena bogata konferenca, ki jo bomo nadgradili z okroglo 
mizo in delavnico. Prijava na konferenco se odpre 21. januarja, za članice in člane je kotizacija znižana. 
Vabljeni!  
 
Vsem aktivnim članicam in članom društva se zahvaljujem za vaše neprecenljivo delo in vse neštete ure 
prostovoljnega dela! Vse, ki bi radi bolj aktivno sodelovali v društvu, pa vabim, da se mi oglasite in napišete, 
kaj bi v okviru društva želeli uresničiti. 
 
Želim vam prijetne praznične dni, v novem letu 2020 pa zdravja, iskric v očeh, sproščenih zabav, nadobudnih 
študentov in študentk, znanstvenih člankov in dobre družbe! 
 
dr. Saša Podgoršek 
Predsednica SDUTSJ 
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(1) Izr. prof. dr. Violeta Jurkovič prejemnica nagrade FIPLV 
 

S ponosom sporočamo, da je članica našega 
društva, izr. prof. dr. Violeta Jurkovič s 
Fakultete za pomorstvo in promet UL, prejela 
nagrado Mednarodne federacije združenj 
učiteljev tujih jezikov FIPLV za svoje izjemno 
znanstvenoraziskovalno, pedagoško in 
strokovno delo na področju tujejezikovnega 
izobraževanja, še posebej za področje tujega 
jezika stroke. Podrobnejšo utemeljitev 
nagrade si lahko preberete na spletni strani 

https://fiplv.com/2019/12/19/violeta-jurkovic-presented-with-an-
fiplv-international-award-in-slovenia/. Podelitev je v svečanem 
vzdušju potekala na njeni matični fakulteti v Portorožu. Čestitamo 
za izjemen dosežek! 
 

 
(2) Novi doktorici znanosti 
 
Lekt. dr. Polona Svetlin Gvardjančič z Ekonomske fakultete UL in lekt. dr. Mojca 
Jarc s Fakultete za družbene vede UL, obe aktivni članici našega društva, sta bili 
21. novembra 2019 na Univerzi v Ljubljani promovirani v doktorici znanosti. 
Iskrene čestitke in veliko uspeha tudi na nadaljnji znanstveni poti! 
 
 
 
 
 

 
(3) Jesenska jezikovalnica  
 
Skupina za e-učenje SDUTSJ je v četrtek, 28. novembra 2019, pripravila spletno jezikovalnico, na kateri je 
lekt. dr. Polona Svetlin Gvardjančič predstavila izsledke svoje doktorske disertacije z naslovom Učiteljevi 
kriteriji za ocenjevanje znanja pri tujem jeziku stroke. Poročilo si lahko preberete na 
http://sdutsjnov.splet.arnes.si/arhivi/2285.  
 
 
(4) Srečanje združenja evropskih jezikovnih testatorjev ALTE 
 
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske 
fakultete UL je 8. novembra 2019 v Ljubljani gostil 
srečanje združenja evropskih jezikovnih testatorjev ALTE. 
Naslov tokratnega, že 54. srečanja je bil Enojezično 
testiranje v večjezični resničnosti? Jezikovne ideologije in 
njihov vpliv na jezikovno testiranje. Predavatelji, sogovorci 
na okrogli mizi o jezikovni politiki RS in sodelujoči na 
delavnicah so iskali odgovore na vprašanje, kako v 
večjezični stvarnosti pri izvajanju jezikovnih izpitov 
učinkovito upoštevati enojezičnost kot družbeno in 
politično prakso ter raznojezičnost kot posameznikovo 
izkušnjo.  
Več o programu in predavateljih najdete tukaj: 
https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Alte_konferenca_program_slo.pdf.  
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(5) Monografija Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji 
 

Na spletni strani https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-
zalozba/catalog/view/180/276/4662-1 je prosto dostopna 
monografija Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v 
Sloveniji, ki je decembra letos izšla pri Znanstveni založbi 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V monografiji je 
zbranih 26 zgodb o razvoju poučevanja tujih jezikov na 
visokošolski ravni, predstavljena pa so tudi aktualna vprašanja, 
s katerimi se jeziki spopadajo v izobraževanju in v družbi. Izid je 
12. decembra 2019 pospremila okrogla miza Kje smo in kam 

želimo na področju tujejezikovnega izobraževanja, ki sta jo ob 100. obletnici Filozofske fakultete pripravila 
Oddelek za slavistiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti. 
 
 
(6) Teacher Refresh Course 
 
Jezikovni center Univerze v Corku aprila, junija in avgusta 2020 organizira dvotedenski tečaj Teacher 
Refresher Course, namenjen učiteljicam in učiteljem angleškega jezika ter vsem, ki poučujejo v angleščini. 
Sofinanciranje tečaja je možno v okviru programa Erasmus+. Več informacij o vsebini, ceni in prijavah je 
objavljenih na https://www.ucc.ie/en/esol/teach-train/teacherrefreshercourse/. 
 
 
(7) Prijave na 2. mednarodno znanstveno konferenco SDUTSJ 
 
Prijave na 2. mednarodno znanstveno konferenco SDUTSJ z naslovom Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi 
poučevanja in raziskovanja, ki bo potekala od 14. do 16. maja 2020 v Rimskih termah, bodo odprte 21. 
januarja 2020. Informacije o načinu prijave, kotizaciji, pomembnih datumih in vsebini konference najdete na 
spletni strani http://sdutsjkonferenca.splet.arnes.si/. 
 
 
 (8) Vabilo članicam in članom društva k oddaji prispevkov za Novičke SDUTSJ  
 
Tudi tokrat vas vljudno vabimo, da informacije, ki bi bile po vašem mnenju koristne za članice in člane društva 
SDUTSJ, pošljete urednici na naslov tadeja.rozman@fu.uni-lj.si.  
 

 

(CC) Novičke SDUTSJ. XII (3), 20. 12. 2019, Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, uredila Tadeja Rozman. 
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